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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over de volgende 

onderwerpen: 

1. corona 

2. kwaliteitsrapport 2020 

3. blij! juli 2021 

4. vakantieboek 2021 

5. zomertoer 2021 

 

 

Over een tijdje krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, raad van bestuur 

  



 

 

1. Corona 

Op 18 juni was er een persconferentie over corona. 

Steeds meer mensen zijn ingeënt. 

En steeds minder mensen worden ziek door corona. 

Daarom mag er weer meer. 

De nieuwe regels zijn 26 juni ingegaan. 

Dit zijn de veranderingen: 

 

- Kun je anderhalve meter afstand houden? 

Dan hoef je geen mondkapje meer te dragen. 

 

- Je mag thuis weer bezoek ontvangen. 

Zoveel als je wilt. 

 

- Buiten mogen grote groepen weer samenkomen. 

Er is geen maximum aantal personen meer voor een groep. 

 

 

2. Kwaliteitsrapport 2020 
Ieder jaar maakt De Twentse Zorgcentra een kwaliteitsrapport. 

Het rapport gaat over de kwaliteit van zorg.  

De dingen die goed gaan. 

En de dingen die beter kunnen.  

Van dit rapport is ook een versie voor bewoners en deelnemers. 

Je kunt het bekijken op de website van De Twentse Zorgcentra. 

 

 
 



 

 

3. blij! 
In juli was er weer een blij! klaar. 

Door corona konden we lange tijd geen blij! maken. 

Daarom vinden we het fijn dat deze blij! er nu is. 

Er staan leuke verhalen in.  

Natuurlijk ook een knutselpagina en een recept. 

En speciaal voor de zomer een woordzoeker. 

Je kunt de blij! ook lezen op internet. 

 

    
 

4. Vakantieboek 

Dit jaar is er ook weer een vakantieboek. 

Er staan veel leuke dingen in: 

- puzzels 

- recepten 

- moppen 

- spelletjes 

- kleurplaten 

 

Heb je het vakantieboek niet gekregen? 

En wil je er wel eentje? 

Dan kun je een berichtje sturen naar 

communicatie@dtzc.nl. 

 

 

 

mailto:communicatie@dtzc.nl


 

5. Zomertoer 

Deze zomer is er weer een zomertoer. 

Je kunt meedoen aan allerlei leuke 

activiteiten. 

Bijvoorbeeld: 

- buurtfeest 

- ijsjes van de coole ijsfiets 

- schuimparty 

- huifkartocht 

- roofvogelshow 

- EMB-concert 

- bingo 

Enz. 

 

Alle activiteiten staan op de website van 

Recreatie: 

www.dtzcrecreatie.nl 

 

 

 
 

http://www.dtzcrecreatie.nl/

